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Reguliere Concertseries en overige orgelactiviteiten
In de stad Groningen worden meerdere orgelconcerten gegeven, meestal in series. De
programmering hiervan wordt verzorgd door de eigen commissies en stichtingen van de
verschillende kerken. De organiserende commissies realiseren hun activiteiten voornamelijk
uit eigen middelen of dankzij afzonderlijke fondswering of sponsoring.
De stichting Groningen Orgelstad wil de orgelactiviteiten van de verschillende
orgelcommissies ondersteunen door een financiële bijdrage, voor zover mogelijk uit het aan
de stichting beschikbaar gestelde budget.
In 2014 werd door de stichting Groningen Orgelstad financiële ondersteuning toegezegd aan
de stichting Avondtmusyck Groningen voor de serie woensdagavondconcerten, aan de
stichting Vrienden van de Lutherse Kerk voor één concert in de serie 'Orgel Anders' en aan de
orgelcommissie van het Pelstergasthuis voor een Kerstconcert.

Martinikerk - concertserie Avondtmusyck
Traditiegetrouw werden in de maanden juni - augustus een tiental concerten op de
woensdagavond georganiseerd door de stichting "Avondtmusyck Martinikerk Groningen" in
de Martinikerk. Deze concertserie is ook dit jaar weer met veel enthousiasme ontvangen. Het
niveau van de concerten was hoog en werd door de bezoekers erg gewaardeerd, blijkens de
vele positieve reacties. Dit bleek eveneens uit het bezoekersaantal. Gemiddeld waren dit 150
bezoekers waarvan 130 betalend.
Een concert met extra bezoekers was het concert van Masaaki Suzuki uit Japan. Vanwege zijn
grote bekendheid als dirigent van het Bach collegium Japan trok zijn concert ook veel nietorgelliefhebbers.
De bezoekers van de serie Avondtmusyck zijn voor orgelconcerten relatief jong. Ook het
gebied waar zij vandaan komen is groot. Relatief veel bezoekers reizen vanuit de Randstad en
midden Nederland naar Groningen af voor concerten op het Martiniorgel.
Het fraai verzorgde progammaboekje draag evenals vermeldingen op de eigen website en de
website www.orgelstad.nl bij aan de algemene bekendheid. Voor de inhoud van de concerten
verwijzen we naar het programmaboekje.
Voor de toekomst verwacht de stichting Avondtmusyck Groningen nieuw publiek te kunnen
genereren voor de orgelconcerten uit de doelgroep van cantateliefhebbers. Immers de muziek
die zij appreciëren ligt dicht bij de orgelmuziek. Het bijzonder fraaie Martiniorgel maakt de
zo mogelijke kloof nog kleiner.
De orgelconcerten die buiten de verantwoordelijkheid van de Stichting Avondtmusyck vallen,
worden niet opgenomen in dit verslagoverzicht. Daaronder moeten worden genoemd de
concerten van de titulair organisten van de Stichting Martinikerk, Leo van Doeselaar en Erwin
Wiersinga, de lunchpauzeconcerten op vrijdag (juni - augustus), georaniseerd door de
Stichting Martinikerk, en de orgeldemonstraties op zaterdag (juli - augustus), georaniseerd
onder auspiciën van de Stichting Groningen Orgelland.

Lutherse Kerk - concertserie "Orgel Anders"
De Vrienden van de Lutherse kerk organiseerde in het seizoen 2014-2015 2 concerten in het
kader van ‘Orgel anders’. Daarnaast werden ook andere concerten en recitals gegeven. Zo
werd de restauratie van de historische vleugel en het 25-jarig bestaan van de stichting gevierd

met een quatre-mainsconcert door de befaamde pianisten Leo van Doeselaar en Wyneke
Jordans op 5 oktober. De concerten werden in het afgelopen seizoen gemiddeld door
70 bezoekers bezocht.
Op vrijdag 14 november 2014 werd in de Lutherse kerk de beroemde film 'The Thief of
Bagdad' vertoond, een klassiek zwijgende film uit 1924. De Amerikaanse avonturenfilm,
onder regie van Raoul Walsh, vertelt de lotgevallen van een dief die verliefd wordt op de
dochter van de kalief van Bagdad. Voordat hij met haar mag trouwen, moet de dief een schat
zoeken. Op zoek naar de schat krijgt hij echter concurrentie van een Mongoolse prins. De film
werd live op prachtige wijze begeleid op orgel door Geert Bierling, stadsorganist van
Rotterdam.
In de pauze boden de Vrienden van de Lutherse kerk koffie en thee aan. Na afloop was er
voor ieder in de Lutherzaal een glas wijn. De stomme-film-traditie in de Lutherse kerk is al
bijna 10 jaar een succesformule. Ook volgend jaar zal weer een dergelijke happening met een
stomme film geprogrammeerd worden.
Het concert werd door 65 bezoekers bezocht, waarvan 52 betalend.
Daarnaast ligt in de Lutherse kerk de aandacht op de reconstructie van het Schnitgerorgel van
1699/1717. In 2013 is de Stichting Reconstructie Schnitger-orgel Lutherse kerk Groningen
opgericht. Schnitger schonk in 1699 aan de Lutherse gemeente te Groningen een door hem
gebouwd orgel dat in 1717 de gewenste omvang had bereikt. Het orgel ging echter verloren.
De Stichting wil met deze reconstructie eden stimulans geven aan de uitvoering van barok
cantates in de Lutherse kerk.

Nieuwe Kerk
In de Nieuwe Kerk werden geen orgelconcerten gepland in verband met de tweede fase van
de orgelrestauratie van het Timpe-orgel . Door diverse omstandigheden laat de tweede fase
van de restauratie op zich wachten, waardoor planning van orgelconcerten tot nader order is
uitgesteld.
In 2014 werden door de beide eigen organisten twee concerten gegeven, welke buiten de
begroting en financiële ondersteuning van de stichting Groningen Orgelstad vallen. Op
Koningsdag, 27 april, werd er een Koningsconcert gegeven door Stef Tuinstra dat vrij
toegankelijk was. Op zondag 14 september verzorgde Jelte Hulzebos een concert ter
gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Nieuwe Kerk. Ook dit concert was vrij
toegankelijk.
De Vrienden van de Nieuwe Kerk hebben, nu de orgelconcerten tot nader order zijn
uitgesteld, in 2014 wederom enkele zondagmiddag-concerten georganiseerd met jonge
musici: Roele Kok en Alina Rozeboom (piano en zang) en Astrid den Daas en Dennitsa
Dobreva, (klarinet en piano). Deze concerten vallen eveneens buiten de begroting van
Groningen Orgelstad en worden geheel gefinancierd door de Vrienden van de Nieuwe kerk.

Orgelinloopconcerten St.-Jozefkathedraal en Pelstergasthuiskerk
De stichting blijft zoeken naar concrete mogelijkheden om orgelcultuur bij een breed en
publiek bekendheid te geven. Daarin passen de inloopconcerten in de zomer welke in de
zomermaanden in de St.-Jozefkathedraal en het Pelstergasthuis worden gegeven
laagdrempelig het winkelende en toeristische publiek in Groningen in contact te brengen met
orgelcultuur. De orgeldemonstraties in de Martinikerk, welke onder auspiciën van de stichting
Groningen Orgelland en de stichting Martinikerk worden georganiseerd, vervullen eenzelfde

functie. De orgelcommissies van de St.-Jozefkathedraal en het Pelstergasthuis hebben het
tijdstip van hun inloopconcerten zo gekozen dat bezoekers vervolgens ook in de gelegenheid
zijn om de orgeldemonstratie in de Martinikerk te bezoeken.
Deze concerten worden georganiseerd door de respectievelijke commissies zonder financiële
ondersteuning vanuit de stichting Groningen Orgelstad. De stichting realiseert zich dat de
laagdrempelige opzet overweegt voor de toekomst deze concerten te ondersteunen, mits
hiertoe financiële ruimte gevonden kan worden. De beide commissies hebben aangegeven hun
zomerconcerten ook in 2015 te zullen organiseren, ongeacht de mogelijkheid tot financiële
ondersteuning.

St.-Jozefkathedraal
De orgelcommissie van de St.-Jozefkathedraal organiseerde in het kader van de zomerinloopconcerten vier concerten, waarvoor naast de titulair-organist van de kerk, Sjoerd
Ruisch, jonge talenten werden uitgenodigd, die hun opleiding volgen aan het Prins Claus
Conservatorium, danwel recentelijk hun studie hadden afgerond: David van Laar, Peter van
der Zwaag en Vincent Hensen.
Gezien het tijdstip werden de concerten goed bezocht. In het Pelstergasthuis waren er
gemiddeld 50 bezoekers; in de St.-Jozefkathedraal lag het gemiddelde boven de 60.
De Orgelcommissie van de St.-Jozefkathedraal verwacht in 2015 de zomer-inloopconcerten in
dezelfde opzet te kunnen voortzetten.

Pelstergasthuiskerk
Voor het tweede jaar op rij organiseerde het Pelstergasthuis een concert met orgel en zang op
de middag van de Eerste Kerstdag. Daarbij wordt het orgel zowel ingezet als solo- als
begeleidend instrument. Het concert, gegeven door Jochem Schuurman (orgel) en Alina
Rozeboom bood werken van Dowland, Händel en Grieg (orgel en zang) en van Purcel, Boyce
en Mendelsohn-Bartoldy (orgel solo).
Na het concert werden de gasten getracteerd op een glas warme glühwein.
Het concert werd bezocht door 44 bezoekers, waarvan 41 betalend en 3 gasten.
Het Pelstergasthuis organiseerde in het kader van de zomer-inloopconcerten vijf concerten,
waarvoor in Groningen werkzame organisten werden uitgenodigd, respectievelijk Janny
Knol-de Vries, Pieter Pilon, Eeuwe Zijlstra, Sietze de Vries en Leonore Lub.
Gezien het tijdstip werden de concerten goed bezocht. In de Pelstergasthuiskerk lag het
gemiddelde van het aantal bezoekers rond de 50. De intimiteit van de Pelstergasthuiskerk
leent zich goed voor laagdrempelige benadering van het publiek. Vooraf wordt door een lid
van de orgelcommissie of door de organist een korte toelichting op het concert gegeven; na
het concert is er gelegenheid thee of koffie te drinken.
Men verwacht in 2015 de zomer-inloopconcerten in dezelfde opzet te kunnen voortzetten.

